CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

SÖDERHAMN

sēdmēbeles

MODEĻI

Roku balsts
Kāju soliņš
Vienvietīgs modulis
Stūra modulis
Zvilnis
Trīsvietīgs modulis

Maināms pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Mazgājams pārvalks

Drīkst ķīmiski tīrīt

Vairāk var uzzināt garantiju
brošūrā.

Dīvāns ikvienam
Maz ticams, ka pilnīgi visiem patiktu viens un tas pats dīvāns. Tāpēc
SÖDERHAMN dīvāniem ir izturīgi un ērti moduļi, ko var dažādi
kombinēt. Gribi lielu dīvānu vai mazu? Mājīgu stūra dīvānu, kurā
atlaisties? Bet varbūt tomēr vienkāršu dīvānu? SÖDERHAMN dīvāns ir
tieši tas, kas vajadzīgs, – to var kombinēt visdažādākajos veidos.
Jauns komforta līmenis
Mēs vēlējāmies izgatavot ērtu eleganta dizaina dīvānu, efektīvi
izmantojot materiālus. Tāpēc izdomājām neierastu risinājumu un
dīvāna apakšā piestiprinājām elastīgu jostu. Kopā ar sēdvietas
spilvenu tā veic atsperu funkciju. Dziļš dīvāns ar atzveltnes spilveniem,
ko var pārvietot tā, lai dīvānā būtu pavisam ērti sēdēt.
Ilgtspējīgs
SÖDERHAMN ir dažādu stilu biezi un nodilumizturīgi spilvenu pārvalki,
ko drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Dīvāns ir kompakti
iepakots, lai to būtu vieglāk aizvest mājās. Kad būs pienācis laiks no
tā šķirties, visas daļas varēs atdalīt un nodot pārstrādei. Īsāk sakot –
atjautīga dizaina dīvāns, kurā ir efektīvi izmantoti dabas resursi un kas
ražots, izmantojot ilgtspējīgas metodes.

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

KOMPLEKTI

Piemērots tieši tev. Var lietot atsevišķu vienvietīgu
moduli vai kombinēt to ar citiem moduļiem un citām šīs
sērijas mēbelēm – dari, kā vēlies.
Kopējais izmērs: 279×99×83 cm.
Šis komplekts: 530 €

Vienatnē vai kopā ar citiem. Vienvietīgam modulim pieliekot roku balstus, var izveidot ērtu atpūtas krēslu. Ja gribi
vairāk sēdvietu, kombinē to ar citām šīs sērijas mēbelēm.
Kopējais izmērs: 105×99×83 cm.
Šis komplekts: 320 €

Vieta, kur atlaisties. Trīsvietīgajā stūra dīvānā var
atgulties un izstiepties visā garumā. Zvilni var pielikt dīvāna
labajā vai kreisajā pusē. Var mainīt vai pielikt klāt arī citus
šīs sērijas moduļus.
Kopējais izmērs: 291×99/151×83 cm.
Šis komplekts: 740 €

Vieta, kur saritināties. Stūra dīvāni ir ļoti ietilpīgi, un
ar tiem var lietderīgi izmantot vietu istabā. Ja gribi stūra
dīvānu ar dažāda garuma malām, stūra modulim var pielikt
trīsvietīgo moduli, vienu vienvietīgo moduli un roku balstus.
Kopējais izmērs: 291×99/198×83 cm.
Šis komplekts: 890 €

Plašuma sajūta. Ja meklē dīvānu, kur var ērti sasēsties
daudz cilvēku, stūra modulim pieliec divus trīsvietīgus
moduļus.
Kopējais izmērs: 291×291/99×83 cm.
Šis komplekts: 1020 €
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MODEĻI

Kāju soliņš

Roku balsts

Vienvietīgs
modulis*

Stūra
modulis*

93×93×40

82×53×6

93×99×83

99×99×83

93×151×83

186×99×83

FINNSTA: balts

190 €

50 €

220 €

310 €

280 €

360 €

FINNSTA: tirkīzzils

190 €

50 €

220 €

310 €

280 €

360 €

SAMSTA: tumši pelēks

170 €

40 €

200 €

280 €

260 €

80 €

SAMSTA: gaiši rozā

170 €

39 €

195 €

269 €

229 €

49 €

FINNSTA: balts

40 €

20 €

60 €

80 €

100 €

110 €

FINNSTA: tirkīzzils

40 €

20 €

60 €

80 €

100 €

110 €

SAMSTA: gaiši rozā

20 €

9€

35 €

39 €

49 €

49 €

SAMSTA: tumši pelēks

20 €

10 €

40 €

50 €

80 €

80 €

Platums×dziļums×augstums (cm)

Zvilnis*

Trīsvietīgs
modulis**

Ar pārvalku

Papildu pārvalks

* Komplektā ietilpst 1 muguras balsts.
** Komplektā ietilpst 2 muguras balsti.

Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti kvalitatīvs – tas ir izturējis visstingrākās pārbaudes. Auduma
nodilumizturību pārbauda ar ierīci, auduma virsmas spēcīgi
berzējot vienu pret otru. Audumam, kas paredzēts mājās
lietojamām mēbelēm, jāspēj izturēt vismaz 15 000 pārbaudes ciklu, bet īpaši izturīgam audumam – 30 000. Audumi
mēdz izbalēt, tāpēc mēs pārbaudām arī krāsu noturību
saules gaismā.

Izturība
Ar stingrajām pārbaudēm vien nepietiek, jo auduma izturību ietekmē arī materiāls, ražošanas veids un mēbeles
lietojums. Nodilumizturīgāki ir biezi audumi, kas izgatavoti
no cieši saaustiem pavedieniem. Audumi, kuros izmantoti
gan dabiskie, gan sintētiskie materiāli, ir izturīgāki par dabiskajiem audumiem. No krāsotiem kokvilnas pavedieniem
izgatavotie ir izturīgāki par audumiem ar apdruku. Netīrs
pārvalks nolietojas ātrāk par tīru. Auduma kalpošanas laiku
ietekmē arī lietošana.

Mazgāšanas instrukcijas
FINNSTA: biezs kokvilnas un poliestera audums un patīkama tekstūra. Krāsoti pavedieni
divos līdzīgos toņos

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 40 °C

SAMSTA: nodilumizturīgs mikrošķiedras audums pasteļtoņos ar mīkstu faktūru

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 30 °C
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Nodilumizturība
(cikli)

Gaism‑
izturība
(0–6)

25 000

5

40 000
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